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Syyskuun kuukausikokous
Syyskuun kuukausikokous pidetään tiistaina syyskuun 17. päivänä 2019 alkaen klo 18:00
keskustakirjasto Oodissa osoitteessa Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki. Kokoonnumme
ensimmäistä kertaa Mediahuoneeseen, jonka saa pimeäksi elokuvien katselun ajaksi. Syksyn muutkin
kuukausikokoukset pidetään samassa huoneessa. Se sijaitsee toisessa kerroksessa. Kerros on aika
sokkeloinen, mutta siinä on infopiste, josta saa lisäopastusta.
Kuukausikokouksen ohjelma
Unica 2019 pidettiin 24.–31.8. Zeistissa Hollannissa. Ismo Kiesiläisen elokuva Punainen muovipussi
sijoittui hopealle. Keskustelemme elokuvasta ja siitä, ajatteliko Ismo elokuvaa tehdessään samoin
kuin tuomaristo tulkitsi elokuvan nähtyään. Jaamme tämän jälkeen Ismolle mitalin ja kunniakirjan.
Pentti esittelee lisäksi muutenkin Unica 2019 -tilaisuutta, kuten näytettyjä elokuvia,
tuomarityöskentelyä ja muuta aiheeseen liittyvää. Ulkomaisten Unica-osallistujamaiden elokuvia
emme saa vielä nähtäväksi.
Jos aikaa jää, katselemme jäsenten Omia Otoksia, joko uusia tai vanhoja. Ota Otoksesi mukaan
muistitikulla tai lähetä se jo etukäteen Eskolle WeTransfer-palvelulla (https://wetransfer.com/).
Syyskauden muut kuukausikokoukset pidetään
15.10.2019 kello 18:00–21:00 (vuosikilpailu) ja
19.11.2019 kello 18:00–21:00 (vaalikokous).
Ehdotuksia syksyn kuukausikokouksien ja muuksi ohjelmaksi otetaan mielellään vastaan.

Muuta tärkeää
Huhtikuussa pidimme yhteiskokouksen Lahden Videokuvaajien edustajien kanssa. Tavoitteena oli
löytää ideoita ja keinoja oman toimintamme kehittämiseksi ja uusien jäsenten saamiseksi mukaan
toimintaan. Kokouksen jälkeen yhdistyksen hallitus kokoontui ja keskusteli esille tulleista ideoista ja
niiden toteuttamismahdollisuuksista käytännössä. Lopputuloksena päätettiin, että jatketaan
toimintaa pääosin nykyiseen malliin, mutta kartoitetaan mahdollisuuksia yhteistyöhön elokuva-alan
oppilaitosten ja muiden asiaan liittyvien tahojen kanssa.
Jatkuu kääntöpuolella 

Uusien jäsenten saamiseen mukaan toimintaan järjestetään Oodin mediatilassa tai muussa sopivassa
tilassa elokuvaesityksiä. Näissä esitetään esimerkiksi Unican ja SM-kilpailujen parhaita elokuvia ja
esitetään harraste-elokuvien tekemiseen liittyviä alustuksia. Tässä voidaan saada tarvittaessa apua
Lahden Videokuvaajilta ja ehkä muiltakin asiantuntijatahoilta. Tilaisuuksissa pyritään siihen, että
osallistujat oppivat uusia asioita elokuvan teosta ja innostuvat liittymään jäseniksemme.
Tilaisuuksista tiedottaminen on tärkeää oikean kohderyhmän löytämiseksi. Toimintaa käynnistellään
syksyn 2019 aikana.
Yhdistyksemme järjestää vuoden 2020 SM-kilpailun tuomaroinnin. Itse kilpailu pidetään Lahdessa
18.4.2020. Ehdotuksia sopiviksi tuomareiksi otetaan mielihyvin vastaan.
Tutustuminen Aalto-yliopistossa annettavaan elokuva-alan koulutukseen kevätkaudella 2019 ei
mennyt ihan putkeen. Yritetään uudelleen, Toinen vastaavanlainen tutustumiskohde on
Metropoliassa annettava elokuva-alan koulutus. Selvitetään sitäkin. Lisätietoa on seuraavassa
jäsenkirjeessä.
Oodin oma elokuvateatteri Kino Regina on myös tutustumisen arvoinen paikka. Teatteriin pääsee
parhaiten tutustumaan käymällä siellä elokuvissa. Kokouspäivänä kello 21:05 ohjelmassa on
tšekkoslovakialaisen Juraj Herzin ohjaama Beauty and the Beast. Se on klassisen Kaunotar ja hirviö
-teeman yksi variaatio.
Reginan elokuvien ohjelmiston löydät sivulta http://kinoregina.fi/ohjelmisto/elokuvat/. Sieltä voit
myös ostaa lipun.
Vieressä Oodin
sijaintikartta.
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Näkemisiin kuukausikokouksessa!
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